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Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens 
de Europese Unie ter gelegenheid van de Internationale Dag ter 

bestrijding van rassendiscriminatie op 21 maart 2010 

De Europese Unie veroordeelt krachtig alle vormen van onverdraagzaamheid, racisme, 
rassendiscriminatie en andere vormen van discriminatie. Op grond van de beginselen dat 
alle mensen gelijk in waardigheid en rechten geboren worden, verbiedt het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie uitdrukkelijk elke discriminatie op grond van ras of 
kleur, geslacht, afkomst, godsdienst of overtuigingen, of op grond van denkbeelden of 
seksuele geaardheid.  

De Europese Unie blijft met een niet aflatende inzet gecommitteerd aan de internationale 
normen inzake mensenrechten waarop de bestrijding van racisme is gestoeld; opnieuw 
roept zij alle staten die zulks nog niet hebben gedaan op het Internationaal Verdrag inzake 
de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie te ondertekenen, bekrachtigen en uit 
te voeren. 

De Europese Unie blijft met alle betrokken internationale actoren en in internationale fora 
wereldwijd samenwerken, en is zich ervan bewust dat met name de inspanningen van de 
Verenigde Naties, de Raad van Europa en de OVSE nog altijd van even groot belang zijn. 
Tevens is de EU een hechte partner van de organisaties uit het maatschappelijk middenveld 
die bij racismebestrijding betrokken zijn. 

De Europese Unie integreert de bestrijding van discriminatie in haar 
samenwerkingsstrategieën. Daarnaast steunt de EU door middel van het Europees 
instrument voor democratie en mensenrechten de werkzaamheden tegen racisme, 
vreemdelingenhaat en non-discriminatie van een breed scala van maatschappelijke 
organisaties. 
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De Europese Unie houdt onverminderd vast aan de uitvoering van de doelstellingen van de 
Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante 
onverdraagzaamheid die in 2001 te Durban, Zuid-Afrika heeft plaatsgevonden. De EU 
wijst erop dat het vervolgproces van Durban voor de internationale gemeenschap een 
gezamenlijke op consensus gebaseerde inspanning moet zijn, waarbij het verbod op alle 
vormen van discriminatie wordt gehandhaafd en andere fundamentele vrijheden onverlet 
blijven. 

De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-
lidstaten Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië, en het EVA-land IJsland, dat lid 
is van de Europese Economische Ruimte, alsmede Armenië, Azerbeidzjan en Georgië, 
sluiten zich bij deze verklaring aan. 

* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan 
het stabilisatie- en associatieproces. 

 


